
 
Orkanger Idrettsforening, Håndballavdelingen 

Protokoll fra styremøte 03.11.08 kl.20.15 OFK`s klubbhus 
 

 

Tilstede Øyvind Togstad, Rune Karlsen, Gaute Hoff, Sindre Eikli, 
Berit Kvåle, Vibeke Skjølberg, Tove Eli Larsson (referent) 

Meldt 
fravær 

 

Ikke møtt  
 
Sak 
nr. 

Sak 
Bakgrunn for saken 

 
Vedtak 

46/08 Godkjenning av innkalling og saksliste. Ingen merknader. 
47/08 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 

29.09.2008. 
Ingen merknader. 

48/08 Orienteringer. 
Sportslig v/Gaute Hoff 
• Samarbeidslag OIF/OIL: 

- Samarbeidslaget G12 oppløses, ingen 
spillere kommer fra Orkdal IL.  G12 blir 
derfor til Orkanger igjen, Orkdal IL 
informeres v/Gaute Hoff. 

- J14-samarbeidet vurderes fortløpende. 
• Guttehåndballens dag går som planlagt den 

26.11.2008 med OIF som arrangør. 
• Mini-/B10-turnering 23.november går som 

planlagt. Det er allerede en del påmeldinger. 
 
Teknisk v/Sindre Eikli 
• Delbetaling i lydanlegget fra klubbene 

Lensvik IL, Svorkmo/NOI og Orkdal IL er 
nå kommet i orden. 

• Sindre Eikli ordner med utleieavtale 
(dagsleie) av anlegget. Dagsleien settes til 
kr.300,-, avtalen adm. av Orklahallen. 

• Bemanningslister for egne arrangement 
fram t.o.m 25.11.08 er utsendt, resten av 
listene settes opp og utsendes fortløpende. 

Orienteringene taes til 
etterretning. 
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 (orienteringer forts.) 
Marked/økonomi v/ Rune Karlsen og Vibeke 
Skjølberg 
• Alle innbetalinger Natt-cup 2008 er i orden. 
• Fakturering sponsoravtaler og reklame – TV 

er under kontroll, sendes ut fortløpende iht 
oversiktslister. 

• Forslag til inntekstbringende tiltak 
framlagt, følges opp fortløpende 

 
Materiell v/Berit Kvåle 
• Det meste av bestilt materiell er kommet, 

men det er lang leveringstid. 

 

49/08 Innkjøp av minimål. 
Det er stort behov for flere mini-mål i 
Orklahallen, hallen har ikke penger til innkjøp. 

Søknad om økonomisk 
støtte sendt fra OIF 
Håndball til NIF 

50/08 Avtale med MOT. 
OIF Håndball har fått forespørsel fra MOT om 
samarbeid, det er styret som i så fall må skrive 
avtale på vegne av de enkelte lag. 

Lagene i OIF Håndball 
avgjør selv om de vil 
være MOT-lag. 

51/08 Politiattest. 
Info utsendt til alle med verv i OIF Håndball, 
attester må være på plass innen 01.01.2009. 

Søknad om politiattest 
leveres styreleder som 
videreformidler. 

52/08 Eventuelt 
• Lokaloppgjør Ksr OIF-OIL 16. desember 

2008; det legges opp til en del aktiviteter i 
forbindelse med kampen. 

• Juletrefest 3.juledag; vurderes. 
• Kampannonsering skjer hver tirsdag i ST. 
• Julemøte 11.desember for alle med verv i 

OIF Håndball; Invitasjon sendes ut av 
styreleder. 

• Orkanger COOP-Prix Cup 2009; Søknad om 
turnering sendt NHF, arrangeres 4.-
6.september 2009. 

• Rune Karlsen refererte fra møte mellom 
lag/organisasjoner og styret i Orklahallen. 

 
Ingen vedtak 

Neste styremøte avholdes torsdag 11. desember kl.18.30. 


